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לרגל שבוע השפה הערבית: הרכבת הקלה
בירושלים מציעה שיעורי ערבית

הזכיינית סיטי פס מחלקת לנוסעים שיחונים בערבית עם משפטים שימושיים לשיחה בזמן
הנסיעה, בהם "פספסתי את הרכבת" "איזה כיף לשבת במזגן" ו"זה כמו באירופה כאן"

זכיינית הרכבת הקלה בירושלים, חברת סיטי פס, תציין השנה לראשונה את שבוע השפה הערבית.
לנוסעי הרכבת יחולקו החל מהיום שיחונים בערבים עם משפטים שימושיים ברכבת ובתחנות, בהם

ַרח עַליַ אֵלְקִטַאר - פספסתי את הרכבת; הון זי אורובא - זה כמו באירופה כאן; ומחלאה אלקעדה
בלמזגן - איזה כיף לשבת במזגן. בנוסף, בתחנות נתלו שלטים על המקור הערבי של מלים עבריות -

נקלה שהתגלגלה לנגלה ודע'רי שהתגלגלה לדוגרי, למשל. בשבוע הבא הציבור הירושלמי יוזמן
לשיעורי ערבית מדוברת חינם במרכז השירות של הרכבת הקלה ברחוב יפו.

בניגוד לרכבת ישראל, שהתנגדה לכריזה בערבית כי "זה יעשה רעש", הרכבת הקלה בירושלים
הקפידה מהיום הראשון להפעלתה שכל השילוט והכריזה תעשה בשלוש שפות. בהמשך, עם פרוץ
האירועים האלימים של קיץ 2014 אחרי רצח מוחמד אבו-ח'דיר, הושלכו על הרכבת אבנים כמעט

באופן יומיומי בשכונת שועפט, בה גר אבו ח'דיר, התחנות הוצתו ותשתיות הרכבת הושחתו. בעקבות
המהומות, סיטי פס החלה בפרויקט משותף עם נערי שועפט: החברה רכשה עשרות זוגות אופניים
והקימה קבוצות רכיבה מקצועיות לבני הנוער. היום משתתפים בקבוצות כ-180 נערים פלסטינים.

את הרעיון לחגוג את שבוע השפה הערבית ברכבת הקלה יזם דובר החברה, עוזאל ותיק. ותיק הוא
תושב ההתנחלות קדומים ובעברו שימש כדובר אוגדת יהודה ושומרון בצה"ל. "אני מתנחל גאה והכול,

אבל עדיין אנחנו בירושלים, בעיר סופר מורכבת וכל מה שאנחנו עושים תמיד תהיה", אמר ותיק.
"אנחנו מנסים לעשות את זה כך שזה יעבור בקלות בגרון ובינתיים אנשים מתלהבים מזה. הרכבת

הקלה זו הפעם הראשונה שיש בירושלים כלי תחבורה שמסיע את כולם, אני לא רוצה להגיד מאחד,
אני מנסה ללכת בזהירות על החבל הזה, לא רוצה להגיד שאנחנו מחברים ומאחדים לבבות. עדיף

לעשות את זה בפועל כדי שאנשים לא יתנגדו".
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